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PROGRAM RESTRUKTURYZACJI OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE 
LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO  NA TERENIE POWIATU GRYFIŃSKIEGO 

 
Zarząd Powiatu Gryfińskiego rozważając założenia do programu restrukturyzacji SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie wziął pod uwagę „Program restrukturyzacji SPZOZ Szpital Powiatowy w 
Gryfinie” przygotowany i opracowany przez „INTERMED” Sp z o.o. w Nowogardzie, który został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Opiniującą i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu 
Gryfińskiego.  
Z „Programu restrukturyzacji SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie” przygotowanego przez 
„INTERMED” Sp z o.o. w Nowogardzie wynika, że nadal istnieją możliwości ograniczenia 
kosztów funkcjonowania SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie jak również i to, że niezbędne 
będzie dla osiągnięcia tego celu wydzierżawienie nieruchomości pod działalność medyczną wraz z 
cesją kontraktu zawartego przez Szpital z Narodowym Funduszem Zdrowia.  
W związku z tym Zarząd Powiatu w Gryfinie obliguje się do podjęcia następujących działań: 
1. Powierzyć „INTERMED” Sp. z o.o. i Dyrektorowi SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie 

wdrożenie szczegółowego planu restrukturyzacji  SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie 
(założenia – dostosowanie kosztów do przychodów), a Zarząd Powiatu podejmie stosowne 
działania prawne – przy zachowaniu zasad konkurencyjności – umożliwiające „INTERMED” 
Sp. z o.o. ich realizację.  

2. Dokonać restrukturyzacji szpitala poprzez przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie polegającego na jego wydzierżawieniu przez 
SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie nieruchomości podmiotowi, który przejmie cesją kontrakt 
Szpitala zawarty z Narodowym Funduszem Zdrowia.  

3. Opracować przy współpracy z „INTERMED” Sp. z o.o. metodę obsługi zadłużenia SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie. 

4. Podjąć współprace z „INTERMDE” Sp. z o.o. poprzez podpisanie stosownej umowy.   
Celem restrukturyzacji jest stworzenie nowej struktury organizacyjnej, która posiadać będzie 
następujące cechy: 
- zwiększoną efektywność ekonomiczną  
- zahamowanie bieżącego zadłużania się zakładu 
- zwiększona sprawność organizacyjną 
- możliwość polepszenia warunków pracy i utrzymania jak największej ilości miejsc pracy 
- poprawę jakości i utrzymanie bezpłatnego dostępu dla mieszkańców powiatu gryfińskiego do 

usług medycznych w zakresie lecznictwa zamkniętego i specjalistyki ambulatoryjnej w oparciu 
o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

- spłatę zadłużenia. 
 


